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 Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
 Kristýna Nováková, Reakce na Velkou francouzskou revoluci v Anglii, bakalářská 
práce, Ústav světových dějin FF UK v Praze, Praha 2011, 61 stran rkp. 
  
 Kristýna Nováková si, jak napovídá název, pro svou bakalářskou práci zvolila 
poměrně nesnadné téma, tj. analýzu různých reakcí na Velkou francouzskou revoluci 
v Anglii. Volbu tématu je třeba ocenit nejen proto, že se jedná o téma, jež je ke zpracování 
v bakalářském semináři velmi vhodné, ale i proto, že v české historiografii nebylo dosud 
zpracováno. 
  

Nováková ke své práci přistoupila tradičním způsobem, tj. nejprve se – naprosto 
logicky – zaměřila na analýzu britského politického systému v 18. století, na analýzu 
vnitropolitického dění ve Velké Británii od osmdesátých let do počátku válek s revoluční 
respektive napoleonskou Francií a na analýzu britsko-francouzských vztahů v této době. Tato 
část práce (první dvě kapitoly) nepřinášejí nic „objevného“, v zásadě se jedná o poučenou a 
zdařilou rekapitulaci všeho podstatného, co v britské vnitřní a zahraniční politice odehrálo; 
podstatné je, že autorka vycházela z relevantní odborné literatury a že její interpretace 
v zásadě odpovídá nejnovějším poznatkům. V souvislosti s prvními dvěma kapitolami ještě 
jednu poznámku: aby nedošlo k nedorozumění – i tato část bakalářky je cenná, orientace ve 
velmi složitých vnitropolitických poměrech totiž není snadná a skutečnost, že autorka 
systému dobře porozuměla a vyložila jej, je pozitivní zpráva o jejích znalostech a 
schopnostech.  
  

Jádro bakalářské práce, její hlavní část, tvoří její třetí a čtvrtá kapitola, tj. analýza 
reakce britských politiků na Velkou francouzskou revoluci. Kristýna Nováková se v těchto 
kapitolách věnovala názorům Williama Pitta mladšího, jeho dlouholetého politické oponent a 
rivala Charlese Jamese Foxe a filozofa Edmunda Burka (třetí kapitola). Ve čtvrté kapitole se 
pak zabývala názory Thomase Painea a anglických radikálů (včetně republikánů). Velmi 
zajímavé a badatelsky cenné jsou též podkapitoly nazvané „Metropolitan Police Act jako 
příklad legislativy ovlivněné Velkou francouzskou revolucí“ či „Revoluce a literární 
radikálové: příklad Analytical Review“.  

 
Bakalářská práce je cenná ještě z několika dalších důvodů. Kristýna Nováková v ní 

jasně prokázala smysluplnost dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí – bez studia ve 
Velké Británii by podle mého názoru bylo sepsání takto kvalitní práce možné jen stěží. S tím 
souvisí i množství vydaných pramenů a odborné literatury, jež autorka prostudovala; některé 
tituly (Morgan, Maurois a pár dalších) sice nebyly nezbytné, drtivá většina skutečně 
odborných prací, z nichž vycházela, je nicméně velmi důležitá a pro bakalářskou práci 
naprosto dostatečná.  
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Závěry, k nimž Kristýna Nováková došla, jsou pro mě akceptovatelné, a to navzdory 
tomu, že vzhledem k nesmírně široké paletě názorů na to, co se ve Francii na přelomu 18. a 
19. století odehrávalo, je jejich shrnutí nesmírně obtížné, ne-li vůbec nemožné. Pokud jde o 
formální stránku práce, neuškodilo by, kdyby si autorka při finalizaci textu dala větší pozor, 
občasné překlepy a gramatické chyby (včetně, byť vzácně, shody podmětu s přísudkem) 
zbytečně kazí jinak velmi pěný dojem. 

 
 Navzdory těmto drobným „vadám na kráse“ oceňuji jak věcnou, tak formální (zejména 
stylistickou) stránku práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním 
stupněm výborně. 
  
 V Praze, 2. září 2011 
  
 Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
 Ústav světových dějin FF UK v Praze 
 


